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U s n e s e n í  421. – 447. 

 

ze zasedání rady města ze dne 10. června 2019 

 

 

 

421. Rada města schvaluje program jednání. 

 

422. Rada města bere na vědomí Výroční zprávu organizace Sociální služby města Sušice, 

p.o. za rok 2018. 

 

423. Rada města projednala a schvaluje účetní závěrku společnosti Sušické lesy a služby, 

s.r.o. za rok 2018.  

 

424. Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 

204 382,14 CZK takto: Příděl do SF 204 382,14 CZK. 

 

425. Rada města schvaluje úpravu ceníku společnosti Sušické lesy a služby, s.r.o. 

od 1. července 2019.  

 

426. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválení a podepsání darovací smlouvy s firmou 

Asekol a.s. Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO 27373231 

a přijetí daru ve výši 18.000,- Kč za účelem podpory rozmístění 6 ks stacionárních 

kontejnerů na třídění vyřazeného elektrozařízení. 

 

427. Rada města doporučuje zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 21 na základě schválení 

přijetí daru a podepsání darovací smlouvy s firmou ASEKOL a.s., Československého 

exilu 2 068/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO 27373231. Rozpočtovým opatřením se povýší 

organizace. 280 o 18.000,-Kč v příjmové i výdajové části. 

 

428. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce 

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

s názvem „Sušice, Nádražní čp. 519, elektroinstalace bytového domu“ dle přílohy 

a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: 1) Josef Lád, Chlum 22, 34201, Sušice 

IČ 63512645, 2) Pavel Prunner, Na Vojtěšce 1113, 34201, Sušice  IČ 69249130, 3) 

Ing. Václav Potužák, Volšovy 62, 34201, Sušice IČ 14726696, 4) ELEKTRO KT 

GROUP s r.o., Průmyslová 927/II, 33901, Klatovy IČ 27967280 a realizace akce bude 

až po schválení rozpočtového opatření č. 22 zastupitelstvem města Sušice. 

 

429. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření č. 22, 

kterým se povýší organizace č. 1924 - Nádražní čp. 519 elektroinstalace o 400.000,- Kč 

a o tutéž částku se sníží org. č. 73 - Rezerva-investice a provoz. 

 

430. Rada města schvaluje podmínky přidělení 400 ks kompostérů, které jsou 

spolufinancované Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu 

Životního prostředí. Občan musí podepsat smlouvu o výpůjčce a darovací smlouvu, kde 

budou uvedeny podmínky výpůjčky po dobu udržitelnosti projektu, osobní a kontaktní 

údaje, číslo pozemku, kde bude po celou dobu platnosti smlouvy kompostér umístěn. 

Pozemek musí být v katastrálním území Sušice nad Otavou, Albrechtice, Červené 
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Dvorce, Divišov, Dolní Staňkov, Humpolec, Milčice, Nuzerov, Rok nebo Vrabcov 

a umístěním kompostéru se bude předcházet vzniku odpadů na území města Sušice. 

 

431. Rada města schvaluje vzor smlouvy o výpůjčce a smlouvy darovací k přidělení 400 ks 

kompostérů, které jsou spolufinancované Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci 

Operačního programu Životního prostředí. 

 

432. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na akci „Sušice, MŠ Tylova – dlažby, obklady “ 

s firmou Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice,  IČ 279 82 190 

s cenou 369 372,- Kč bez DPH, tj. 446 940,- Kč včetně 21% DPH, a pověřuje starostu 

města jejím podpisem.  

 

433. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. A – 003093 – 00 

na stavební akci „Stavební úpravy objektu č. p. 28, Sušice – ubytovací zařízení“ 

s firmou HMpro cz s. r. o., Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 

24801224, DIČ: CZ24801224, kterým se prodlužuje termín dokončení o 56 dnů a cena 

díla se navyšuje o 2.304.420,72 Kč bez DPH t. j. cena díla se mění na 33.232.476,22 Kč 

bez DPH, t. j.  40.211.296,22 Kč včetně 21% DPH a zároveň rada města pověřuje 

starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 

434. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na služby 

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

s názvem „Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2 – projektová dokumentace“ 

Ing. Jiřímu Kojzarovi, Lazny 137, 342 01, Strašín, IČ: 87992507, za cenu 279.000,-  Kč 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo ve znění dle přílohy. 

 

435. Rada města schvaluje zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce 

dle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

s názvem „Kompletní oprava ústředního vytápění v areálu MŠ Smetanova – projektová 

dokumentace“ Ing. Gustavu Svobodovi, Sirkařská 976, Sušice II, 342 01, IČ: 46840851 

za cenu 232.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo ve znění 

dle přílohy.¨ 

 

436. Rada města schvaluje poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 1. 148.953,- Kč za období 

leden-březen 2019 v souladu se zněním smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní 

služby v oboru chirurgie a poskytnutí vyrovnávací platby, uzavřené s příjemcem 

NEMOS SOKOLOV s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město PSČ 110 00 Praha 1.  

 

437. Rada města jmenuje pracovní skupinu pro řešení projektu Ekoinovace v tomto složení: 

Pavel Hais, Pavel Javorský, Ing. Libor Potužník, Ing. Vladimír Marek, Ing. Josef Čuba, 

Ing. Jan Vošalík, Leopold Rosenzweig, Vratislav Němec.  

 

438. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 52,1 m2 (prostor č. 3) 

v objektu čp. 10 v Sušici I, který je nedílnou součástí pozemku p.č. st. 113/1 (zastavěná 

plocha a nádvoří), k.ú. Sušice nad Otavou, Poštovní ul., formou výběrového řízení 

a pověřuje Odbor majetku a rozvoje města přípravou výzvy.  

 

439. Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 179/2 o výměře 111 m2 (ost. plocha 

– jiná plocha) a p.č. 180/7 o výměře 242 m2 (ost. plocha – manipulační plocha, 

s ochranou PUPFL), obě k.ú. Rok, a jeho zveřejnění na úřední desce.  
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440. Rada města bere na vědomí žádost týkající se odkoupení 

pozemků pod přístupovými cestami k zahrádkářské kolonii Pod Kalichem do majetku 

města, a pověřuje Odbor majetku a rozvoje města zasláním odpovědi.  

 

441. Rada města bere na vědomí žádosti  a pověřuje Odbor majetku 

a rozvoje města zasláním odpovědi s tím, že bude tyto žádosti řešit Sportoviště města 

Sušice, jako nájemce prostor, podle platných smluv. 

 

442. Rada města určila osoby oprávněné k úkonu otevření nabídek podaných 

v elektronickém nástroji E-ZAK, tzn. zpřístupnění jejich obsahu zadavateli, v rámci 

veřejné zakázky s názvem „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města 

Sušice“: Ing. Kateřina Ronová (náhradník Ing. Jan Vošalík) a Ing. Eva Horecká 

(náhradník Tereza Dio). 

 

443. Rada města jmenuje komisi pro hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Výběr 

provozovatele vodohospodářského majetku města Sušice“, která bude provádět také 

posouzení nabídek a posouzení kvalifikace, ve složení: Ing. Kateřina Ronová, Jiří 

Grauer, Mgr. Michal Mareš, Ing. Lukáš Hamák, Bc. Petr Mottl, Ing. Věra Marešová, 

Ing. Jaroslav Macháček, náhradníci: Ing. Eva Horecká, Pavel Dlouhý, František Jelínek, 

Mgr. Milena Naglmüllerová. 

 

444. Rada města rozhodla o zúžení předmětu veřejné zakázky zadávané formou koncesního 

řízení s názvem: „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Sušice“ 

o kanalizaci Velká Chmelná, VUME 3214-651923-00256129/3-1. 

 

445. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 30, kterým se org. 

1633 – ul. 5. května – kanalizace povýší o 700 tis. Kč a zároveň se zvýší org. 98 – 

konečný zůstatek z minulých let o stejnou částku, kdy zdrojem bude převod z účtu 231 

41 – Fond voda na výdajový účet města. 

 

446. Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky na zhotovitele akce „III/17121 Sušice – 

Hájkova ulice, rekonstrukce“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle přílohy. 

 

447. Rada města bere na vědomí zaslaný dopis starostovi města a jednatelům společnosti 

Sušická nemocnice s.r.o. od společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. ze dne 28. května 

2019 a pověřuje starostu města písemnou odpovědí společnosti NEMOS SOKOLOV 

s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                             František Jelínek 

starosta města                                                            místostarosta 




